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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із принципами побудови 

сучасних графічних систем, опанування алгоритмічних основ двовимірної 

графіки, набуття навичок створення графічних зображень за допомогою 

редактора Adobe Photoshop. 

Завдання курсу: опанувати алгоритми і сучасні програмні засоби 

обробки графічних зображень.  

Предмет курсу становлять засоби подання графічних зображень, 

програмні системи їх обробки, базові алгоритми растрової графіки. 

Вимоги до знань та вмінь 

Студент повинен знати: 

• архітектуру сучасних графічних систем; 

• принципи формування та збереження цифрових зображень; 

• алгоритми візуалізації: растризації, відтинання, зафарбовування, 

видалення невидимих ліній і поверхонь; 

• технології двовимірного графічного моделювання в редакторі Adobe 

Photoshop 

• можливості бібліотеки OpenGL; 

 
Студент повинен вміти: 

• застосовувати двовимірне моделювання в редакторs Adobe Photoshop 

• використовувати сучасні програмні засоби для розв’язання 

інженерних задач геометричного моделювання; 

• розробляти інтерактивні графічні програми за допомогою бібліотеки 

OpenGL. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Комп’ютерна 

графіка з використанням програми adobe photoshop» організовуються та 

здійснюється у формі консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних 

систем і технологій у відповідності до затвердженого графіку консультацій 

(одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ 

ADOBE PHOTOSHOP» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основи роботи в Adobe Photoshop 

Тема 1 Вступ. Основи комп’ютерної графіки. 

Тема 2 Можливості Photoshop. Інструментальне меню. 

Тема 3 Техніка виділення областей зображення. 

Тема 4 Створення багатошарового зображення. Робота з шарами 
багатошарового зображення. 

Тема 5 Інструменти малювання і заливки. 

Тема 6 Трансформація. 

Тема 7 Розмір зображення. Обрізка. 

Тема 8 Режими накладання.  

Тема 9 Шарові ефекти. 

Тема 10 Техніка ретушування. Відновлення фотографій 

Тема 11 Робота з векторними об’єктами. 

Тема 12 Робота з текстом.  

Тема 13 Канали та маски. 

Тема 14 Фільтри: поняття, призначення та різновиди 

Тема 15 Тонова та корекція кольору 

Тема 16 Оптимізація графіки для розробки сайтів. 

 Разом годин : 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Основи роботи в Adobe Photoshop 

 

Тема 1. Вступ. Основи комп'ютерної графіки. 

Вступ. Типи комп'ютерної графіки. Растрова графіка. Види і формати 

зображень. Параметри растрових зображень. Знайомство з редактором 

Adobe Photoshop CS4: склад вікна. Відкриття та закриття зображень. 

Інтерфейс програми. 

 

Тема 2. Можливості Photoshop. Інструментальне меню. 

Налаштування системи. Організація палітр. Схеми. Кольорові моделі. 

Адитивний колірної синтез і колірна система RGB. Субтрактивний колірний 

синтез і колірна система CMYK. Колірна модель HSB. Тон кольору. 

Кольорове значення.. Колірна модель Lab. 

 

Тема 3. Техніка виділення областей зображення. 

Інструменти виділення. Побудова виділення правильної форми. Створення 

виділення неправильної форми. Напівавтоматичне визначення меж при 

виділенні. Виділення областей з близькими кольорами. Арифметичні 

операції з виділеннями. Растушевка при створенні виділення. Згладжування 

створюваного виділення. Модифікація виділення. Інтерактивна 

трансформація. Чисельна трансформація. Зміна форми, положення та 

розмірів виділеної області. Переміщення виділеної області. Трансформація 

виділеної області. Режими перегляду документа. Використання лінійки, 

сітки, напрямних при виділенні. Магнітне ласо. Швидке виділення. 

Поліпшення якості кордонів виділення. 
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Тема 4. Створення багатошарового зображення. Робота з шарами 

багатошарового зображення. 

Загальні відомості про шари. Палітра шарів. Види шарів. Дії з шарами. 

Виділення, вирівнювання і розподіл шарів. Угруповання, зв'язування і 

зведення шарів. 

 

Тема 5. Інструменти малювання і заливки. 

Основні інструменти малювання. Вибір основного і фонового кольору. 

Інструменти Кисть, Карандаш, Заливка, Ластик. Інструмент Градієнт. 

Створення пензля з частин зображення. Параметри інструменту Градієнт. 

Використання Редактора градієнтів. Створення власних градієнтів. 

 

Тема 6. Трансформація. 

Види трансформації. Спотворення. Застосування трансформації в 

нескладних колажах. Розумні об'єкти трансформації. 

 

Тема 7. Розмір зображення. Обрізка. 

Зміна розміру зображення. Зміна растрових параметрів. Можливості 

інструмента Обрізка. Обрізка за заданим розміром. Кадрування 

перспективи. Збільшення поля навколо зображення. 

 

Тема 8. Режими накладення. 

Визначення і класифікація режимів накладення. Застосування режимів 

накладення в шарах і для створення колажів. Колоризація за допомогою 

інструментів малювання. Фото ефекти за допомогою режимів накладання. 

 

Тема 9. Шарові ефекти. 

Застосування шарових ефектів. Опції діалогового Стилі шару. Створення і 

збереження свого стилю. Зміна стилю. Створення складних стилів 
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Тема 10. Техніка ретушування. Відновлення фотографій. 

Інструменти ретушування зображення. Способи та інструменти усунення 

дефектів зображень. Метод заплатки в шарах. Чистка та відновлення деталей 

зображення за допомогою інструменту Штамп. Застосування інструменту 

Історична кисть. Прийоми роботи з інструментами Точковий пензель 

відновлення, Пензель відновлення, Заплатка. Практичні роботи з усунення 

дефектів особи і відновленню старих фотографій. Прийоми усунення 

"червоних очей". Нестандартне застосування стандартних засобів: 

використання режимів накладання, використання допоміжних інструментів 

Губка, Затемнення, Освітлення, Розмиття. Використання фільтрів для 

розмиття. Різкість і імітація світлових ефектів. 

 

Тема 11. Робота з векторними об'єктами. 

Застосування кривих Безьє. Функції Розумних об'єктів в програмі. Робота з 

інструментом Перо. Меню палітри Контури. Векторні фігури: створення та 

функції. 

 

Тема 12. Робота з текстом. 

Особливості текстового шару. Класифікація шрифтів. Використання 

шрифтів у дизайні. Текстові палітри. Символ і Абзац. Деформація тексту. 

Стилі тексту. 

 

Тема 13. Канали і маски. 

Кольорові канали зображень в режимах RGB і CMYK. Альфа-канали. 

Збереження виділення, растушевка, виправлення виділення в альфа-каналах. 

Швидка маска. Редагування виділення в режимі Швидка маска. Прийоми 

роботи з Швидкої маскою. 

Комбінування каналів при виділенні. Функції та застосування масок. 

Застосування різних типів градієнтів в шар-масці. Створення маски з 
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використанням виділення. Маскування текстом. Барвистий ефект для 

рекламної продукції. 

 

Тема 14. Фільтри: поняття, призначення, різновиди. 

Огляд фільтрів. Групи фільтрів Photoshop. Розумні фільтри. Фільтр для 

дизайнерів -точка сходу. Художні фільтри. Фільтр "Пластика". Підвищення 

різкості зображення. Усунення дефектів за рахунок розмиття. Автоматизація 

багатоетапної задачі (застосування екшенів). 

 

Тема 15. Тонова і колірна корекція. 

Тоновий діапазон зображення. Гістограма. Рівні (Levels), Криві (Curves), 

Баланс кольору (Color Balance). Налаштування точки білого, чорного і гами 

зображення. Колірна корекція фотографій. Вибірковий колір. Робота з ч / б 

зображенням. Коригувальні шари. Палітра Корекція. Використання 

коригувальних шарів. 

 

Тема 16. Оптімізаціяграфікі для публікації в Інтернеті і презентацій 

Створення фрагментів (призначена для користувача і автоматична нарізка). 

Створення навігаційних кнопок. Приклади створення анімації. Створення 

анімованого Gif. Експорт HTML і зображень. Створення Web-галереї 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Комп’ютерна графіка з використанням програми 

adobe photoshop» проводяться в спеціально обладнаній навчальній аудиторії 

з використанням комп'ютерного устаткування пристосованого до 

начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 

Знання основних принципів обробки зображень на прикладі 

використання програми Adobe Photoshop (інструменти, панелі, 

шари, фільтри і ін.); 

2 
Використання інструментів для створення нового растрового 

зображення 

3 Виконання операції над шарами 

4 Вибір оптимального формату і якісості при збереженні зображення 

5 
Змінювання параметрів зображення: ширина і висота, дозвіл, 

виконання обрізки 

6 Використання інструментів виділення різних областей; 
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7 Обробка цифрових фотографій; 

8 Відновлення пошкоджених фотознімків; 

9 Створення колажів і здійснення фотомонтажу; 

10 
Створення нових ілюстрацій із застосуванням інструментів 

малювання; 

11 Підвищення виразності зображення за допомогою спецефектів; 

12 
Застосування фільтрів для поліпшення фото і виконання 

фотомонтажу 

13 
Усунення дефектів (пил, подряпини, «червоні очі») і виконання 

ретуші зображення. 

14 Виконання корекції растрових зображень 

15 
Підготовка зображення для публікації в Інтернет (анімація, web-

галереї) 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Програми растрової графіки, її відмінності від векторної графіки. 

2. Створення нового документа в програмі Photoshop: способи створення 

нового документа і його налаштування. 

3. Стандартні фільтри і ефекти: типи фільтрів, можливі ефекти, що 

досягаються комбінуванням і настройками фільтрів. 

4. Панель інструментів в програмі Photoshop: функції, настройка, основні 

палітри, діалогові вікна, візуалізований розповідь. 

5. Поняття контурів і робота з ними. 

6. Робота з фотографією в програмі Photoshop: колірні моделі, корекція, 

можливості художньої обробки фотографії. 

7. Трансформації і робота з виділеними областями. 

8. Канали і Маски: їх призначення і досягаються ефекти. 

9. Монтаж зображень: поняття «Колаж», призначення монтажу 

зображень, особливості роботи. 

10. Способи сприйняття кольору, психологія колір
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Комп’ютерна графіка з 

використанням програми Adobe Photoshop”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
 

1. Типи комп'ютерної графіки.  

2. Растрова графіка.  

3. Види і формати зображень.  

4. Параметри растрових зображень.  

5. Адитивний колірної синтез і колірна система RGB.  

6. Субтрактивний колірний синтез і колірна система CMYK.  

7. Колірна модель HSB.  

8. Тон кольору. Кольорове значення.. Колірна модель Lab. 

9. Інструменти виділення.  

10. Інтерактивна трансформація.  

11. Чисельна трансформація.  

12. Зміна форми, положення та розмірів виділеної області.  

13. Переміщення виділеної області.  

14. Трансформація виділеної області.  

15. Режими перегляду документа.  

16. Магнітне ласо.  

17. Швидке виділення.  

18. Поліпшення якості кордонів виділення. 

19. Палітра шарів. Види шарів. Дії з шарами.  

20. Виділення, вирівнювання і розподіл шарів.  

21. Угруповання, зв'язування і зведення шарів. 

22. Основні інструменти малювання.  

23. Вибір основного і фонового кольору.  

24. Інструменти Кисть, Карандаш, Заливка, Ластик.  

25. Інструмент Градієнт.  

26. Види трансформації.  

27. Спотворення.  
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28. Розумні об'єкти  і трансформація. 

29. Зміна розміру зображення. 

30. Зміна растрових параметрів.  

31. Можливості інструмента Обрізка.  

32. Обрізка за заданим розміром.  

33. Кадрування перспективи.  

34. Збільшення поля навколо зображення. 

35. Визначення і класифікація режимів накладення.  

36. Застосування режимів накладення в шарах і для створення колажів. 

Колоризація за допомогою інструментів малювання.  

37. Фото ефекти за допомогою режимів накладення. 

38. Застосування шарових ефектів.  

39. Створення складних стилів 

40. Інструменти ретушування зображення.  

41. Способи та інструменти усунення дефектів зображень.  

42. Метод заплатки в шарах.  

43. Чистка та відновлення деталей зображення за допомогою інструменту 

Штамп.  

44. Застосування інструменту Історична кисть.  

45. Прийоми роботи з інструментами Точковий пензель відновлення,  

46. Застосування кривих Безьє.  

47. Функції Розумних об'ектів в програмі.  

48. Робота з інструментом Перо.  

49. Меню палітри Контури.  

50. Векторні фігури: створення та функції. 

51. Особливості текстового шару.  

52. Класифікація шрифтів.  

53. Кольорові канали зображень в режимах RGB і CMYK.  

54. Альфа-канали.  

55. Швидка маска.  
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56. Створення маски з використанням виділення.  

57. Групи фільтрів Photoshop.  

58. Розумні фільтри.  

59. Художні фільтри.  

60. Фільтр "Пластика".  

61. Підвищення різкості зображення.  

62. Усунення дефектів за рахунок розмиття.  

63. Тоновий діапазон зображення.  

64. Налаштування точки білого, чорного і гами зображення.  

65. Колірна корекція фотографій.  

66. Створення анімованого Gif.  

67. Експорт HTML і зображень.  

68. Створення Web-галереї 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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